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De voorzitter heet de aanwezigen welkom. De vergadering moest
een half uur later beginnen i®v,m. een plotseling ingelaste
vergadering over 898 Ybd"bat„

1).
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd*

Mata.tie_s
- De vacaturezal tooh niet zo spoedig worden vervul d als werd verwacht.
- Kol
9 die per 21 jan b. o. s. bij de Afd Inl wordt geplaatst , zal eind 1980 naar Ankara vertrekken, waar hij per
1 febr 1981 kol
.. zal aflossen»
- Kol
s en kol
komen 25 febr van het NATO
Defense College af j zij sullen per 1 juli hun bestemming
volgen»
- Kol
c aal de functie van kol
'
... bij de IMS overnemen j hij zelf wordt afgelost door Ikol
., die
per 14 jan beo* s* bij de Afd Inl is gekomen» per 1 jtrni naar
Paramaribo vertrekt en per 15 jtani de functie overneemt»
Het ligt niet in de bedoeling (vooralsnog) dat hij wordt
bevordert tot kol*

—2—

Actie:

(nu CS-4 Mv) is bij UNIPIL afgelost door
kol
=. Deze aal t.sa.t. in Libanon worden opgevolgd door Lkol
- Maj
heeft gesolliciteerd naar de functie van
HOZ~SMID9 Begin 1981 komt hij beschikbaar.
- In de eerste helft van 1980 worden maj
. en maj
geplaatst bij de Sectie PI/SMID.
- Ad j
de (toeg. HOZ/SMID) wordt opgevolgd door
Siïï

-. Lkol
(0-449 CID), die per 1 nov de dienst sou verlaten, zal wellicht eerder met flo gaan.
- De functie van plv G2-1Lk is nog steeds vacant.
- Maj
: aal in juni worden opgevolgd door kap
,, die nu op cursus is in De Bilt«
- Lkol
.s benoemd tot G2-4Div.
- Maj
_
, (NTC) wordt opgevolgd door maj Bakker, die
MBC-off 13 Brig was.
- De heer
is opnieuw tot hoofd Bureau A-1 van de Sectie
Inl benoemd»

INL-B

G2-1Lk
C-SMID
IML-B

b. Werkgroep f'unoti.f.ggbiediinlnlichtingen
' NTR
c* Bezetting IHLN-funoties bi.1 1 Lk
Op 26 nov is er een vergadering geweest met vertegenwoordigers
van de divisies en brigades. De daar opgestelde aanbevelingen sijn G'-1Lk aangeboden, die deze in zijn ondercominan-»
danten vergadering aan de orde heeft gesteld en meer aandacht heeft gevraagd rond de bezetting van de 2-funeties» Er 2
worden getracht KW'ers aan te trekken.
Er werd daar besloten een Werkgroep "Functiebesetting
Inlichtingenfuncties 1 Lk" in te stellen*,
Gezien de opleidings- en personeelsconsequenties zal C-SMÏD
een lid voor dese commissie aanwijzen; Maj
zal naxaens
als ad hoc lid fungeren»
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Actie:

H-INL

IHL-B
G2-NTC

HOT-INL

Ybdbat

G^SMID

3* VEILIGHEID

a. Wacht wo.or drevel ing; NTG
De waehtwoordregeling is nu rond, aldus HOT-INL» Bezien
sal worden of deze regeling in het ICI of het ICO aan d©
orde moet komen, om er een intenservice regeling van -te
maken.
H-INL geeft een korte toelichting op de komende herziening
topstructuur Defensie. De £3ectie Inl Defensiestaf (SIDS)
heeft een coördinerende taak op het gebied van Inlichtingen
(productie en rapportage), maar zal deze ook krijgen op het
gebied van veiligheid; er zal nu een Afd. Inlichtingen en
Veiligheid bij de Defensiestaf komen» Dese Afd zal niet het
"dienstenwerk" gaan coördineren.
b„ Schaarsbergen
De beveiliging tijdens de olympische spelen voor gehandicapten
zal toch bij de KL berusten! de KMAR zal e. e. a. moeten regelen» De kazerne commandant zal contact opnemen met C—449 CID,
die zowel Inl-B als de NTC op de hoogte zal brengen.
c« Kaaernediensten voor CI~personeel
.Volgens VS 50/15 behoeven bepaalde (operationele) CI-functio=
narissen geen kazernediensten te verrichten. Dit schijnt in
het nieuwe RID KL niet meer te zijn opgenomen. HOT-INL zal e. e. a,
onder zoeken.
ds Peil stations
C-449 CID heeft de zorg voor veiligheidsaangelegenheden in
Eibergen, maar als "territoriale" eenheid strekt deze zorg
zich niet uit over de peilers in de BED. Het personeel van
deze posten valt onder verantwoording van G-HAK/NOETHAG
en niet onder C«Seedorf/Hohne.
Voor veiligheidsaangelegenheden wordt teruggevallen op
Duitse eenheden. Ma j
zal contact opnemen met ma j
Schouten (III CID), die een rapport hierover aal oi>maken9

De ïl M M -> Paramaribo vraagt zich af waarom de brief van
18-~9-879 over EVO-apparatuur nog niet is beantwoord» De brief
blijkt via IML naar de SMID te aijn ge zonden0

4. INLICHTINGEN
a. BTT - BLS
NTR

"b« lATO Operational Intelligence Requirements

NTR
Het onderwerp wordt van de agenda afgevoerd.
c* MG - Inlichtingen documenten

NTR
Het onderwerp wordt van de agenda afgevoerd.
MILITAIRE GEOGRAFIE
a. Stafkaarten
1Lk geeft de voorkeur aan een kaaart 1: 100.000 met de
zelfde informatie als de kaart 1: 50.000.
Een dgl kaart kan wel worden vervaardigd, maar NATO voert
zo 'n kaart niet, dus zal deze "nationaal" moeten worden
vervaardigd .
G2-1Lk zal deze behoefte opbrengen, nadat er een proefexemplaar is gemaakt. Inl~D zal de koeten van het vervaar-

G2-1Lk
INL-D

digen van dgl kaarten (laten) berekenen.
Eventueel zal e. e. a. in NAVO-verband worden besproken.
b. "Dominate "
De oefening "Dorainate " zal in de 2e helft van september

INL-D

worden gehouden. De voorbereidingen verlopen volgens schem
6. ACTIBPTJNTEN
Zie bijlage A.

7.

FORA
Het toegezonden concept wordt besproken en, waar nodig,

Secr

veranderd, (aie bijlage B) Voordat dit van kracht wordt,
zal dit nog eenmaal aan de orde worden gesteld op de
volgende vergadering.

Acties

8. RONDVRAAG

a*

ÏNL-A

C-SMID

= Stele 1Lk is ingevet "bij kazernediensten in de van
Haaftenkaserae» zodat 101 MIDCie minder zwaar wordt
belast»
- Aan INL-A wordt verzocht op 29 februari een (korte) uiteenzetting te geven over de toestand in Afghanistan t.b.va
G2/S2~vergadering«
ba G-SMID
- De oefening Tulip-time wordt van 16-23 mei in Nederland
gehouden«
- De al geruime tijd toegezegde studie "gevechtsveldbewaking
en doelopsporing" zal nu binnenkort worden ingezonden.
- Er is een vergadering geweest over "Materieelherkenning".
Zijn er al regelingen vastgesteld m.b.t. de verantwoordelijkheden.
COKL maakt een ontwerp, dat na voorbespreking met G2-1Lk
als definitieve regeling wordt uitgegeven.
VOLGENDE VERGADERING

De volgende vergadering wordt vastgesteld op 18 maart 1980,
10.00 uur in de PJK te Den Haag.
Inmiddels is deae vergadering uitgesteld tot 25 maart 1980,
zelfde tijd en zelfde plaats.

Bijlage A bij verslag vergadering Co?
Comité Inl en Veil dd. 15-1-'80
blad 1

ACTIEPUNTEN

Nr,

Onderwerp

Referte

Opleiding dpi inl vertalers

sm/ow inl spec

Door lange opltijd inl vtl
is de beschikbaarheid voor
de functie te kort.
Tekort aan inlvtls.

LaO code 78/431
art 18 a

Landelijke toegangs0146/c/conf
BLS 13-10-76,
860/E/76
BLS 16-11-78,
040/B/conf
Vroegtijdig onderkennen opl e i dings consequenties m.b.t. nwe

Korte inhoud

Herziening cursus

Actie door
C-SMID
raaj
C-898 Vbdbat

Wkgpfiegeb

Voorstel NÏC m.b.t» een toe G2-HTC
gangsregeling* Memos inhou- Inl-B
dende nadere richtlijnen»

Betreft nun. s
- drones
- eov eenheid 1Lk

allen

Stand van aaken

C-SMID heeft e.e»a« in een ver sa
staat samengevat, Maj
voert
hierover besprekingen,
C-898 Vbdbat wil een aantal tele
fisten "dubbelfunctie" geven (vt
tgf)j er is nl maar één van de z
organieke vtls aanwesig. Indien
ledige verschuiving van tgf naar
plaatsvindt, moeten extra telegr
fisten worden aangesteld*

Cursus is herzien en in "hè pro e vi
Formele goedkeuring moet nog vol

Ligt bij BXE1L Toor goedkeuring
BLS» Er si ja "be -warsa tegen het
te voeren S8polaroid=-syst8amws aser een beter systeem ise IE!-3 s
de se wede contact opnemen met ü-2-

Pro ject-offi ei er SOT-aangel©ge:oJ
INLA/SMID gullen dit bewakena

ACTIEPUNTEN

Nr.

5

Onderwerp

Referte .

Kaartverstr en repropel

blad 2
Stand van zaken

Korte inhoud
Uitrusting en mogelijkheden

G2-1Lk

1 febr gereed zijn» G2-1Lk sal d
naar Inl-D senden voor commentaar

blijven verre achter bij de
internationale partners»
G2-1Lk zal studie qstellen
oef Dominate

Studie m«b«t« uitrusting aal per

INL-D

Er zullen nieuwe nooddrukkeaijea
moeten worden aangewezen en proc
res getest voor reproductie van

kaarten. Sea zal niet vó*<5r Bomin

1980 in orde zijn.

8

9

Bocumentenveiligheid

Hersiening YS 50-15

Cl-Instructie
fiche 1Lk dd
2Q-12-78.BLS dd
16-6-78
¥90,786 DG, ontwerp hfdst III
Cl-dnstr 1Lk

G2-1Lk

Is ver sprei d ; commentaar op rege

(meenemen geclass documentaaj sa
naar INL-B worden gesonderu

HOT-IÏÏL

YS-Contra inlichtingen
\e door

t

Het concept ligt bij "eindreda-c
nl HOT-ÏHL? Slrerfdatum* 11 -5- '80
gereed.
Het YS aal een andere naam krijg

ACTIEPUNTEN

Ir.

Onderwerp

10 Herziening VS 30-5

Referte .

Korte inhoud
VS-Ge ve cht ainl i cht ingen

blad

Actie door
SMID

J

Stand van zaken

Concept is in bewerking, zal na
reedkomen voor commentaar aan G2
en IHL-A worden gezonden. Acht l
stukken zijn in ontwerp gereed*

11

12

Handleiding kgvnondervi

Stafkaarten t, b. v, opl

13 Voorlichting over het

Een concept-handleiding

IHLA

Bespreking met KM heeft plaatsge

knvnondervr is door 101 MID-

vonden. Volgende bespreking^

cie opgesteld. Ook buiten
KL, mn KM, bestaat behoefte

januari 1980

SMID heeft behoefte aan
buitenlandse stafkaarten
en dergelijke, tbv de
opleiding

INLA

2ijn aangevraagd

SMID

- Er zal een nieuwe bespreking \

functie gebied INL

centrum, SMID),
- Af d Pers-voorlichting is een
toegezonden met het versoek d
tekst op te nemen in de brocln
"Informatie over de selectie"
Bij de volgende druk zal deze
er in worden opgenomen.

- Over Voorlichting op KMS en 0<
,

ACTIEPUNTEN

Nr.

Onderwerp

14 APGENT Intelligence
Conference

15 Ondervragers Poolse
taal

Referte-

Korte inhoud

Bijwonen door C-SMID
van deze conferentie

blad 4
Actie door
INLA

Dienen er ondervragers in de 1 Lk
Poolse taal te worden opge- H-INL
leid en zo ja, hoeveel

Stand van zaken
Conferentie vindt plaats 29-30

H-INL zal de brief van G2-1Lk
beantwoorden.

Bijlage B

O H T W E R P
Coördinatie Inlichtingen en Yeiligheid
De coördinatie betr® alle aangelegenheden m.b.t* het functiegebied Inlichtingen geschiedt door een "stuurgroep" (Coördinatie
Comité Inlichtingen en Yeiligheid) met behulp van vijf werkgroepen,
die verantwoordelijk zijn voor de diverse aspecten van het
functiegebied.
Deze werkgroepen, die regelmatig vergaderen, sturen hun vergaderverslagen ter info aan de voorzitter en secretaris van het CCIV»
Het is geenszins de bedoeling dat alle zaken die in een werkgroep
sijn besproken* ook nog weer ter sprake worden gebracht in het
CCIY*

Taak

^uentie
Samens telling

: Coördinatie Comité Inlichtingen en Veiligheid
j Coördinerend beleidsorgaan betr. alle aangelegenheden nub.t. het gehele functiegebied
Inlichtingen/Veiligheid.
s 1 x per 2 maanden
% H-IHL/LAS
Hoofd G2-1Lk
Hoofd G2-NTC
C-SMID
C-998 Ybdbat
P-IÏÏL/LAS

voorzitter

secretaris

INL-A
IHL-B
IHL-D

Naam
Taak

s Werkgroep Inlichtingen
t Coördinerend orgaan m. b. t alle Inlichtingen»
aangelegenheden.
s 1 x per 2 maanden

Samens,t e l ling

j H-IHLA 2/LAS

voorsitter

Vert G2-1Uc
Yert G2-HTC
Yert SMID (Afd GI en PL)
off INLA-2
secretaris

3. Haam
Taak

: Werkgroep Veiligheid
: Coördinerend orgaan m.b.t. alle veiligheidsaangelegenheden.

Vergaderfrequentie
J 1 x per kwartaal
Samenstelling s H-INL B-2/LAS
Vert 1Lk

voorzitter

Vert SMID (Afd Cl)
Vert COKL
Vert CVKL
Vert GCKL
Vert NLC
Ver-t KMC
off INL-B2
4. Haam
Taak

secretaris

t Werkgroep ELINT/SSM
: Coördinerend orgaan m.b.t. alle verbindingsinlichtingen/EOV aangelegenheden.

Vergaderfres 1 x per 2 maanden
quentie
Samenstelling $ H~INLA/LAS

voorzitter

Vert 898 Vbdbat
Vert SMID (afd VI)
Vert 1Lk
INLA-5
IWLA-4
Proj off EOV/IKLA
5» Naam

Taak

secretaris

s Werkgroep Mil Geo

j Coördinerend orgaan m.b.t. alle Mil Geo
aangele genhe den„

Vergaderfrequentie
s 1 x per 2 maanden
Samenstelling s H-INL D/LAS
Vert lik
Vert SMID (B1MA)
Vert NTC
Vert GOC

voorzitter

^*

Vert DMKL
Vert AOC
off INL D

secretaris

: Werkgroep Personeel/Opleidingen
: Coördinerend orgaan betr. alle Inlichtingenaspecten m.b»t. Personeels- en opleidingsaangelegenheden.
Vergaderfrequentie

j 1 x per 2 maanden

Samenstelling; P-INL/LAS

•

voorzitter

Vert 1Lk
Yert NTC
Vert SMID
Vert 898 Vbdbat
Vert INLA
Vert INKD

Vert INLS

secretaris

kE
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1. Bij mijn staf functioneert sedert geruime tijd het zogenaamde
Coördinatie Comité Inlichtingen en Veiligheid. Dit comité treedt
coördinerend op ten aanzien van een vijftal permanente werkgroepen, ieder ten aanzien van een apart aspect van het totale functiegebied.
2. De "Verkgroep Veiligheid" is een coördinerend orgaan met betrekking
tot alle militaire veiligheidsonderwerpen. De werkgroep vergadert
in principe eenmaal per kwartaal en wordt voorgezeten door het hoofd
van Bureau B2 van de Sectie Veiligheid van de Afdeling Inlichtingen
en Veiligheid van mijn staf. Leden van deze werkgroep zijn vertegenwoordigers van 1 Lk, NTC, NLC, SMID, CQKL, CVKL en GCKL.
3. Aangezien ik het' gewenst acht dat ook ïïw Korps in deze werkgroep vertegenwoordigd is, verzoek ik II zich bij de vergaderingen te doen vertegenwoordigen.
De eerstvolgende vergadering van de Werkgroep Veiligheid vindt plaats
op 26 maart 1980 in gebouw 24-5 van de Alexanderkazerne te 's-Gravenhage.
Aanvang 10.30 uur.
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